
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 20 januari 2011  

 

Bundelnummer : 3A (toegevoegd, nagezonden) 
 
 

 
 
Onderwerp  : regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020, “de betekenis voor Oude IJsselstreek” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

Aanvullend op de beslissing inzake de Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020 wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van de presentatie van 6 januari 2011 Regionale Woonvisie: “De betekenis voor 

Oude IJsselstreek”, behoudens de geheim verklaarde informatie. 
2. In te stemmen met de gehanteerde criteria zoals verwoord in de presentatie en bijlage 1. 
3. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze: "Zodra in een project besluitvorming/visievorming van de raad 

wordt gevraagd, komen de consequenties van de woonvisie aan de orde. (bijvoorbeeld bij vaststelling 
bestemmingsplan)" 

 

 
 
Inleiding 
Als aanvulling op het raadsvoorstel inzake de regionale woonvisie met bundelnummer 3 wordt de raad 
voorgesteld om kennis te nemen van de presentatie van 6 januari 2011 "Regionale Woonvisie": De 
betekenis voor Oude IJsselstreek. Vervolgens wordt gevraagd in te stemmen met de gehanteerde criteria en 
de voorgestelde werkwijze zoals beschreven in de bijlage 1. 
 
Argumenten 

 
1.1 Door in te stemmen met de gehanteerde criteria kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt om 

de plancapaciteit voor woningbouwprojecten te verminderen. 
Alle woningbouwprojecten in de gemeente Oude IJsselstreek zijn beoordeeld op ruimtelijke, 
volkshuisvestelijke en financiële aspecten. Door alle projecten gelijktijdig en op eenzelfde wijze te 
beoordelen kan een objectieve afweging worden gemaakt tussen de verschillende woningbouwprojecten. 

 
1.2 De voorgestelde werkwijze biedt de mogelijkheid om flexibel om te gaan met kansen en bedreigingen. 

Door het proces geleidelijk te laten plaatsvinden kunnen risico’s als planschades, schadeclaims e.d. 
worden beperkt. Daarnaast vraagt de problematiek om aanpassing van het bestaande beleid. Door de 
voorgestelde werkwijze toe te passen worden geen overhaaste beslissingen genomen. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Zodra in een project besluitvorming/visievorming van de raad wordt gevraagd, komen de financiële 
consequenties van de woonvisie aan de orde. (bijvoorbeeld bij vaststelling bestemmingsplan)" 
Daarnaast komen de consequenties conform de reguliere begrotingscyclus aan de orde. (Jaarrekening) 
 
Uitvoering 
 
Planning:  

• De hand out van de presentatie wordt u verstrekt op de raadsrotonde van 6 januari 2011. 

• De komende periode wordt aan de slag gegaan om de verdere (financiële) consequenties voor de 
gemeente Oude IJsselstreek in beeld te brengen en waar mogelijk te beperken. 

• Begin 2011 zullen alle consequenties voor alle zeven gemeenten op hoofdlijnen in beeld zijn 
gebracht. Het doel is om voor de statenverkiezingen van 2 maart 2011 de politieke partijen inzicht te 
geven in de (financiële) consequenties van de regio Achterhoek.  

 
Communicatie: 
Er zal een zorgvuldig communicatieplan worden opgesteld. 
 



Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
Op 8 december jl. heeft een algemene presentatie plaatsgevonden inzake de regionale woonvisie voor 
maatschappelijke organisaties, ondernemers en belangenverenigingen. 
 
Bijlage:    
- De gehanteerde criteria en voorgestelde werkwijze 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
Bijlage:    
- De gehanteerde criteria en voorgestelde werkwijze 



Bijlage bij raadsvoorstel regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020, “de betekenis voor 
Oude IJsselstreek” 
 
De gehanteerde criteria en voorgestelde werkwijze 
 
Om de plancapaciteit voor woningbouwplannen in de gemeente Oude IJsselstreek terug te brengen op het 
niveau van de regionale afspraken, zijn alle plannen in de gemeente Oude IJsselstreek beoordeeld.  
Om deze beoordeling zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden zijn er criteria opgesteld waarop alle 
plannen zijn getoetst.  
 

De Criteria 
 
De criteria hebben betrekking op een aantal (beleids)terreinen:  

– Ruimtelijk  
– Volkshuisvestelijk 
– Financieel  
– Nevenontwikkelingen 

 
RO Criteria 
1. Planfase 

– Harde capaciteit:    
� Bestemmingsplan onherroepelijk en verleende bouwvergunning 
� Bestemmingsplan onherroepelijk geen bouwvergunning 
� Bestemmingsplan vastgesteld maar nog niet onherroepelijk  

– Plannen in voorbereiding:   
� Bestemmingsplan is in voorbereiding/ procedure 

– Potentiële capaciteit:   
� Principe toezeggingen 

2. Ruimtelijke kwaliteit 
– Inbreiding voor uitbreiding 
– Stedenbouwkundige situatie (betere zichtlijn/ stedenbouwkundige structuur; opheffen verpaupering) 
– Met het verlenen van medewerking is een “winwin” situatie te behalen 
– Verbetering van de beeldkwaliteit / straatbeeld 
– Vernieuwende woonconcepten 

 
Volkshuisvestelijke Criteria 
3. Kwalitatieve aspecten KWP 3 (kwalitatief woonprogramma) 

– Meer aandacht voor huurwoningen in nieuwbouw 
– Voldoende betaalbare woningen  
– Toevoeging van nultredenwoningen  
– Daarnaast hebben projecten met aandacht voor: Energie en Klimaat, dak en thuislozen, CPO en/of 
 een combinatie van Wonen, welzijn en zorg een pré. 
 
Financiële Criteria 
4. Financiële consequenties per woning 
– Afboeking gronden 
– Voorbereidingskosten  
– Terugbetalen van subsidies 
– Eventuele schadeclaims 
– Overige kosten 
5. Positie van de gemeente in de ontwikkeling 
– Grondposities 
– Contracten  

 
Nevenontwikkelingen 
6. Nevenontwikkelingen die een rol spelen? 

– Herstructurering 
– Bedrijfsverplaatsing  
– MFA’s 
– Centrumplannen 
– Etc. 

 
 
 



 
 
Vanuit de matrix zijn drie scenario’s opgesteld 

– Scenario gelijke wegingsfactoren 
– Kwalitatief scenario  
– Financieel scenario 

• Uit de scenario’s kwam voor 95% dezelfde uitslag.  
• Vervolgens is een vierde scenario opgesteld waarbij rekening is gehouden met: 

– Uitgangspunten coalitieakkoord: 
• “Inzetten op centrumplannen” 
• “Woningbehoefte voor kleine kernen” 
• “Leefbaarheid en positie van kleine kernen” 

– Betrouwbare overheid 
– Marktwerking 
– VAB-verzoeken/Splitsing/Landgoederen etc 
– Verdunningsmogelijkheden 
– Alternatieve invullingen 
– Demografische ontwikkelingen 
– Harde capaciteit 
– Latente capaciteit 

 

Voorgestelde werkwijze 
 
Zodra in een project besluitvorming/visievorming van de raad wordt gevraagd, komen de 
consequenties van de woonvisie aan de orde. (bijvoorbeeld bij vaststelling bestemmingsplan)" Door het 
proces geleidelijk te laten plaatsvinden kunnen risico’s als planschades, schadeclaims e.d. worden beperkt. 
Daarnaast vraagt de problematiek om aanpassing van het bestaande beleid. Door de voorgestelde 
werkwijze toe te passen worden geen overhaaste beslissingen genomen. 
 
 
 
 
 


